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2020    MOLLET DEL VALLÈS

El Centre d’Estudis Molletans (CEM), amb 
la �nalitat d’estimular la producció 
d’articles de divulgació, sobre Mollet 
del Vallès i el Baix Vallès, basats en 
els treballs de recerca de batxillerat, 
convoca el Premi Juvenil Vicenç Plantada, 
que s’atorga anualment, d’acord amb 
les bases que trobareu al revers.
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A Pot participar-hi tot l'alumnat que cursi 2n de batxillerat i hagi �nalitzat 
el treball de recerca.

B L'alumnat que hi participi ha de presentar un article de divulgació, que 
tindrà les característiques següents:
• Estarà basat en el treball de recerca de batxillerat.
• Podrà tractar sobre qualsevol àrea de coneixement (ciències naturals, 

socials, econòmiques, jurídiques, etc.) sempre i quan tingui una 
relació directa amb Mollet del Vallès o el Baix Vallès.

• Tindrà l'estructura i el to propis d'un article periodístic de divulgació 
i, com a mínim, recollirà l'objecte i l'objectiu del treball de recerca de 
batxillerat, les principals hipòtesis de treball, el desenvolupament 
d'aquestes hipòtesis i les conclusions.

• Tindrà una extensió entre 10.000 i 40.000 caràcters amb espais 
inclosos. A més a més, podrà incloure taules, grà�cs i imatges.

C La documentació es presentarà en un sobre tancat, en el qual 
s'indicarà, a l'anvers, el següent: "Documentació que presenta (nom de 
l'alumnat) al XXI Premi Juvenil Vicenç Plantada que convoca el Centre 
d'Estudis Molletans".

D La documentació que inclourà el sobre és:
• Una còpia impresa de la sol·licitud de participació, que consistirà en 

un full DIN A4 amb l'estructura i la informació següents:
- Encapçalament: "Sol·licitud de participació al XXI Premi Juvenil 

Vicenç Plantada"
- Títol i subtítol, si s'escau, de l'article de divulgació
- Dades del centre educatiu: nom, adreça postal (carrer, codi postal i 

població), telèfon i adreça electrònica
- Nom i cognoms del tutor o de la tutora
- Dades completes de tot l'alumnat que signa el treball: nom i 

cognoms, DNI, adreça postal (carrer, codi postal i població), 
telèfon �x o mòbil i adreça electrònica

- Localitat, data i signatura de l'alumnat
• Una còpia impresa de l'article de divulgació
• Una còpia en suport digital de la sol·licitud de participació i de l'article 

de divulgació
E El sobre, amb tota la documentació a dins, s'haurà de presentar al 

Registre general d'entrades de l'Ajuntament de Mollet del Vallès
(pl. Major, 1 - 08100 Mollet del Vallès).

F El termini de presentació dels treballs �nalitza el dilluns 18 de maig 
de 2020, inclusivament.

G El CEM premiarà només un article, independentment de la modalitat de 
batxillerat, amb la quantitat de 350 € i la possibilitat, a consideració del 
jurat, de publicació a Notes. El destinatari �nal del premi serà l'alumnat. 
Així mateix es podran concedir accèssits que consistiran en la publica-
ció a Notes o bé a qualsevol altra línia editorial del CEM o l'Ajuntament 
de Mollet del Vallès.

H El jurat del Premi estarà format per membres del CEM i professors dels 
centres educatius molletans que imparteixen batxillerat.

 l El jurat valorarà els aspectes següents: 
• El tema proposat i la seva originalitat 
• L'aportació d'informació inèdita
• La qualitat lingüística i periodística 
• L'estructuració i la presentació
• La metodologia i el rigor emprats
• L'interès general, social, històric o cientí�c que pugui suscitar la 

publicació de l'article

J El veredicte del jurat serà inapel·lable i el Premi es podrà declarar desert.

K El veredicte i el lliurament del premi es faran públics durant el mes de 
juny de 2020. Oportunament, s'informarà els participants del dia, lloc i 
hora de l'esdeveniment.

L Els drets morals d'autoria derivats de la propietat intel·lectual de 
l'article de divulgació corresponen a l'autor o autors.

M La persona o persones guanyadores podran divulgar, de manera total o 
parcial, el seu article sempre i quan hi facin constar, de manera explíci-
ta, que han estat guardonats amb el Premi Juvenil Vicenç Plantada.

N La presentació dels articles a aquesta convocatòria implica l'acceptació 
íntegra de les seves bases.

O Correspon a l'Ajuntament de Mollet del Vallès la facultat de resoldre 
qualsevol qüestió que es pugui presentar en relació amb la interpreta-
ció d'aquestes bases. 
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